Prefeitura do Município de Osasco ‐ Saúde
Concurso Público 2014

Prova Escrita Objetiva – Nível Superior – Médico Diarista

Ortopedista
TIPO 1 – BRANCA
Informações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala:
a) uma folha de respostas destinada à marcação das
respostas das questões objetivas;
b) este caderno de prova contendo setenta questões
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas
(A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente
o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado
acima do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será
permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
7. O tempo disponível para a realização da prova é de
quatro horas, já incluído o tempo para a marcação da folha
de respostas da prova objetiva.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar
informações relativas às suas respostas em qualquer outro
meio que não seja o próprio caderno de prova.

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
número de inscrição e o número do documento de
identidade;

9. Somente depois de decorrida uma hora e meia do início da
prova você poderá retirar‐se da sala de prova, contudo sem
levar o caderno de provas.

b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da
folha de respostas das questões objetivas;

10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do
período da prova, você poderá retirar‐se da sala levando o
caderno de prova.

c) marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o
caderno que você recebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica
digital, controle de alarme de carro etc., bem como
relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido
e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação
sumária do candidato.

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas da prova
objetiva ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você
se negue a entregar, será eliminado do concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos
na folha de respostas.
13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários
durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término
da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão
divulgados no dia 02/09/2014, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco.
15. O prazo para interposição de recursos contra os
gabaritos preliminares será das 0h00 do dia
03/09/2014 até as 23h59 do dia 04/09/2014,
observado o horário oficial de Brasília‐DF, no endereço
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco, por
meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua portuguesa
Texto
Alimentos especiais
Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós
que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para
idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que
encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade.
Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos
alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade
avançada, com características como uma textura mais suave do
que o habitual ou pré‐cozidos e embalados individualmente.
Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados
com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo.
Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos,
vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e
quase prontos para consumo.
(Notícias Uol)

Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no
envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer
que essa indústria
(A) especializou‐se em alimentos para idosos.
(B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros.
(C) passou a empregar grande número de idosos.
(D) dedicou‐se a produzir alimentos artificiais.
(E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço.

06
“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos
consumidores de idade avançada, com características como uma
textura mais suave do que o habitual ou pré‐cozidos e embalados
individualmente”.
Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse
segmento do texto.
(A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após
“dirigidos”.
(B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de
“idade”.
(C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”.
(D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”.
(E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”.

01

07

O título dado ao texto – Alimentos especiais – traz um adjetivo
(especiais), que, nesse caso, significa
(A) que pertencem a uma especialidade médica.
(B) que não engordam e são cientificamente tratados.
(C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos.
(D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes.
(E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos.

Em “pré‐cozidos e embalados individualmente”, observa‐se que
(A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré‐cozidos” e
“embalados”.
(B) o vocábulo “pré‐cozidos” equivale a “antes de serem
cozidos”.
(C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”.
(D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo
“pré‐cozidos”.
(E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade.

02
“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos
alimentícios”.
Essa frase tem um problema de construção, que é
(A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes
termos.
(B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”.
(C) a utilização inadequada do verbo “apostar”.
(D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”.
(E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição
“em”.

03
Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como
exemplos do “politicamente correto”.
(A) Idosos / consumidores de idade avançada.
(B) Consumidores de idade avançada / mais velhos.
(C) Mais velhos / terceira idade.
(D) Terceira idade / sênior.
(E) Sênior / idoso.

04

08
O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses
a partir do ponto de vista
(A) da preocupação médica com os de idade avançada.
(B) da produção industrial em busca de lucratividade.
(C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade.
(D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos.
(E) da oferta de produtos alimentícios de base natural.

09
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.
A opção dos fabricantes visa a
(A) prevenir a obesidade e poupar energia.
(B) evitar o desperdício e economizar tempo.
(C) baratear o custo e causar pouco trabalho.
(D) trazer mais facilidade e dar mais conforto.
(E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares
japoneses.

Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos
especiais que não está adequada ao texto.
(A) Facilidade na mastigação.
(B) Rapidez no preparo.
(C) Textura mais branda.
(D) Apresentação individual.
(E) Cozimento mais demorado.

Nível Superior – Ortopedista
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“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com
rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.
O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal
reduzida adequadamente desenvolvida em
(A) para se encaixarem.
(B) para seu encaixotamento.
(C) para que se encaixassem.
(D) para que se encaixem.
(E) para que se encaixariam.

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.
A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por
(A) para a sua consumação.
(B) para que sejam consumidos.
(C) a fim de que se consumem.
(D) para serem consumados.
(E) para que fossem consumidos.

Raciocínio Lógico‐Matemático

11
“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que
viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos
desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou
um filão no envelhecimento da sua sociedade”.
Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome
relativo “que”.
Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Relaciona‐se a substantivos anteriormente expressos.
(B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos.
(C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações.
(D) Introduz orações subordinadas adjetivas.
(E) Mostra flexões de gênero e número.

16

12

Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para
guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois
recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o
outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz
nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso.
A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é
(A) 690g.
(B) 720g.
(C) 760g.
(D) 780g.
(E) 810g.

“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem
e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e
quase prontos para consumo”.
Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo
destacado.
(A) com = companhia.
(B) entre = posição superior.
(C) segundo = ordem de colocação.
(D) em (porções) = modo.
(E) quase = intensidade.

13
Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por
um processo diferente dos demais.
(A) Alimentícia
(B) Envelhecimento
(C) Filezinhos
(D) Fabricantes
(E) Supermercados

14
Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada
pode também ser corretamente empregada no plural.
(A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”.
encontrados
nos
(B) “Esses
produtos
podem
ser
supermercados”.
(C) “e com características adaptadas às dificuldades para
mastigar (...) dos mais velhos,...”.
(D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de
consumo”.
(E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os
produtos em porções individuais”.

Nível Superior – Ortopedista

João é uma das pessoas que acham que os anos que são
múltiplos de 7 são “anos da sorte”.
De acordo com João o número de anos da sorte desde a
independência do Brasil (1822) até hoje é
(A) 26.
(B) 27.
(C) 28.
(D) 29.
(E) 30.

17

18
Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de
uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e
branca.
Sabe‐se que:
— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente
atrás de Fabio.
— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem
está de camiseta azul.
— Marcio e Carlos são vizinhos na fila.
Assim, é correto afirmar que
(A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta
verde.
(B) Carlos está com camiseta branca.
(C) Marcio está de camiseta azul.
(D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de
Fabio.
(E) Fabio está com camiseta branca.
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Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as
100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos
uma dessas vacinas. Sabe‐se, entretanto, que a criança que toma
a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras
duas vacinas nesse dia.
Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina
B e 24 crianças tomaram a vacina C.
O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é
(A) 14.
(B) 22.
(C) 28.
(D) 34.
(E) 38.

O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida
humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera
da produção não–material, que se completa no ato de sua
produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz,
é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve
um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas
especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de
saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho
investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de
reabilitação.”

20
Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o
público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos
seguintes formatos:
I. Círculo com raio de 2,5 cm;
II. Quadrado com lado de 4,0 cm;
III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm.
Deseja‐se cobrir completamente um corte retilíneo com
comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados.
Assinale:
(A) se apenas I for adequado.
(B) se apenas II for adequado.
(C) se apenas III for adequado.
(D) se apenas I e II forem adequados.
(E) se todos forem adequados.

Conhecimentos Gerais
21
Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética
Médica (CEM), em vigor desde 2010:
“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo,
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.”
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para
cada paciente.”
Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes
capítulos do CEM:
(A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos.
(B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos.
(C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica.
(D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares.
(E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional.

Nível Superior – Ortopedista

(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). O processo
de trabalho em saúde: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa–Livros,
1999. p.176.)

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em
saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir.
I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte
do setor de serviço.
II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e
relacional que envolve saberes e ações.
III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado
por diferentes profissionais da área.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

23
Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados
equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e
uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um
conhecimento altamente especializado para o seu uso.
As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias
acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens
instantâneas, como o WeChat.
(B) A expansão de microblogs como o WhatsApp.
(C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o
Shazam.
(D) A popularização de redes sociais, como o Facebook.
(E) A disponibilidade de softwares para chamada de vídeo e voz,
como o Skype.

24
Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países
emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram
a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de
funcionamento de uma importante instituição financeira
internacional voltada para a mobilização de recursos para
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em
economias emergentes e em desenvolvimento.
Assinale a opção que identifica corretamente a instituição
financeira à qual o texto se refere.
(A) Fundo Monetário Internacional (FMI)
(B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD‐BRICS)
(C) Banco Mundial (BIRD)
(D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD)
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC)
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(http://www.estadao.com.br/fotos/2014.3.11_‐_cantareira.JPG)

O infográfico acima ilustra a atual crise de abastecimento hídrico
no Estado de São Paulo, indicando que a maioria das represas do
Sistema Cantareira encontra‐se com menos da metade da
capacidade do seu volume de água armazenada. Esta falta de
água no Sistema Cantareira tem levado especialistas a tentar
identificar os fatores causadores da maior crise hídrica já vivida
em São Paulo, desde 1931.
Com relação aos fatores desta crise, assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.
( ) A expansão urbana desregulada em áreas de mananciais tem
contaminado as águas e diminuído o acesso a recursos
hídricos de qualidade.
( ) A construção dos novos reservatórios de Jaguarí e Jacareí, em
funcionamento desde 2014, não foi suficiente para
compensar a baixa consecutiva dos índices pluviométricos.
( ) A aprovação do novo Código Florestal de 2012, que eliminou
as áreas de preservação ambiental nas margens dos rios e
das nascentes, teve um forte impacto na diminuição geral do
volume hídrico.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

Na abertura da Copa do Mundo de 2014, o cientista brasileiro
Miguel Nicolelis teve a oportunidade de mostrar ao público
mundial o resultado parcial de suas pesquisas em neurociências,
no bojo do projeto Andar de Novo, ao fazer um paraplégico andar
com uma veste robótica.
Assinale a opção que identifica corretamente um aspecto dessa
pesquisa.
(A) O projeto Andar de Novo é uma parceria entre o governo
brasileiro e o Instituto do Cérebro da UFRN, fundado por
Miguel Nicolelis.
(B) Um dos aspectos revolucionários da interface cérebro‐
máquina criada por Nicolelis é a autonomia de energia do
exoesqueleto, alimentado pelo próprio calor emitido pelo
corpo humano.
(C) Os testes do protótipo foram feitos com voluntários da
cidade de Macaíba (RN), onde está localizado o Instituto do
Cérebro, sede das pesquisas do cientista brasileiro.
(D) O exoesqueleto utilizado pelo paraplégico no teste público da
veste robótica foi acionado por força mecânica, já que o teste
com eletrodos no cérebro falhou com humanos.
(E) Uma das experiências fundamentais do projeto foi realizada
com um macaco, que, com um chip implantado no cérebro,
usou o pensamento para movimentar à distância um braço
robótico.

27
Durante a 14ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal
de Veneza, em 2014, o curador do Pavilhão do Brasil, André
Aranha Corrêa do Lago, declarou: “O Brasil é um dos países que
absorveram de forma mais interessante os preceitos da
arquitetura moderna, o que contribuiu para o fortalecimento da
identidade nacional. Ao contrário de outros países, que
construíram, ao longo dos séculos, uma arquitetura típica
nacional – reconhecível de forma quase caricatural pelos outros
povos – aquela que é conhecida como ‘arquitetura brasileira’ não
é a do passado, mas a moderna”.
http://www.archdaily.com.br/br/601258/pavilhao‐do‐brasil‐na‐bienal‐de‐veneza‐
2014‐brasil‐modernismo‐como‐tradicao)

(Painel fotográfico ‐ Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói (RJ), projeto
de Oscar Niemeyer ‐ Pavilhão do Brasil.

Com base nas informações acima, assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.
( ) A proposta do Pavilhão do Brasil é apresentar como o país se
apropriou da modernidade arquitetônica, combinando‐a com
as capacidades culturais e materiais nacionais.
( ) A intenção do curador é mostrar que a identidade
arquitetônica brasileira, no século XX, retomou as formas da
arte colonial e da arte indígena.
( ) O painel fotográfico representando o MAC é um exemplo de
como a arquitetura brasileira de Oscar Niemeyer superou os
preceitos do modernismo.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

Nível Superior – Ortopedista
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“A agenda deste ano [2014] está concentrada nos chamados
cinco pactos lançados pelo Executivo, em 2013. Os pactos foram
respostas imediatas às mobilizações de junho de 2013, em que
protestos de larga dimensão, em quase todo o país, mostraram
um grau de estresse elevado na relação entre Estado e sociedade.
Naquele contexto, aflorou uma exigência maior da cidadania
brasileira quanto à garantia efetiva de direitos, à melhor sintonia
da representação política com os interesses de um conjunto
extenso de setores da sociedade e, finalmente, à qualidade da
prestação de serviços públicos.”
(Boletim de Análise Político‐Institucional /
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 5 (2014) ‐ Brasília: Ipea, 2014, p. 11.)

(http://brasilemdiscussao.blogspot.com.br/2014/03/
porque‐nao‐devemos‐encarar‐crise‐da.html)

A charge acima se refere à atual crise política que envolve a
Ucrânia e retrata o território ucraniano sendo disputado pela
Rússia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.
Sobre essa crise, analise as afirmativas a seguir.
I. O acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia, em 2010, pela
concessão prolongada de bases russas em território
ucraniano, incluiu o aluguel das infraestruturas portuárias em
Sebastopol, base histórica da frota russa no Mar Negro.
II. A disputa pelo gás natural ucraniano entre a União Europeia e
a Rússia, intensificada quando a Ucrânia começou a elevar
fortemente o preço do gás natural exportado, acabou
resultando na atual ocupação militar russa daquele país.
III. As sanções americanas contra a Rússia, em razão do apoio
russo aos separatistas ucranianos, envolvem o embargo de
todo o comércio exterior americano e europeu para a Rússia
e a retirada das representações diplomáticas daquele país.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29
Em julho deste ano, o Brasil perdeu três escritores membros da
Academia Brasileira de Letras (ABL): Ivan Junqueira, João Ubaldo
Ribeiro e Ariano Suassuna.
As opções a seguir apresentam aspectos da produção intelectual
e literária destes três autores, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) O poeta Ivan Junqueira notabilizou‐se também como tradutor
de poesias de T. S. Eliot, Charles Baudelaire e Dylan Thomas.
(B) O romancista João Ubaldo Ribeiro ficou conhecido pelos
livros Viva o povo brasileiro e A casa dos budas ditosos.
(C) O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna escreveu a peça
teatral O Auto da Compadecida, que ganhou uma versão
cinematográfica.
(D) Os três escritores foram ícones da cultura nordestina e
mesclaram referências da cultura erudita e popular.
(E) Os três autores tiveram importantes contribuições para a
cultura brasileira, como o Movimento Armorial proposto por
Ariano Suassuna.

Nível Superior – Ortopedista

Assinale a opção que identifica corretamente uma política pública
tomada para concretizar esta agenda.
(A) O uso da maior parte dos royalties do petróleo para a
pesquisa universitária.
(B) A proibição legal de pessoas físicas e jurídicas contribuírem
para campanhas eleitorais.
(C) A instituição do passe livre estudantil nacional.
(D) A tipificação da corrupção como crime hediondo, na
Lei Anticorrupção.
(E) A reserva de uma parcela dos royalties do petróleo para a
saúde.

Legislação Específica
31
Com relação ao Estágio Probatório, segundo o estatuto dos
funcionários públicos do município de Osasco, analise as
afirmativas a seguir.
I. Estágio Probatório é o período de vinte e quatro meses de
exercício do funcionário, durante o qual é apurada a
conveniência ou não de ser confirmada sua nomeação.
II. A confirmação da nomeação ocorre mediante a verificação
dos seguintes requisitos: obediência, disciplina e assiduidade.
III. Não ficará sujeito a estágio probatório o funcionário que, ao
ser nomeado para outro cargo ou função municipal, já tiver
adquirido estabilidade no serviço público do Município de
Osasco.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32
Com relação ao estatuto dos funcionários públicos do município
de Osasco, a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício
de cargo público é denominada
(A) reintegração.
(B) readmissão.
(C) reversão.
(D) aproveitamento.
(E) readaptação.
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33

37

As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de
(A) complexidade crescente.
(B) autonomia relativa.
(C) demanda ampliada.
(D) atenção específica.
(E) tecnologia agregada.

Com relação à participação complementar da iniciativa privada
do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.
I. Esta participação só poderá ocorrer quando as
disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a
cobertura assistencial à população de uma determinada área.
II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão
preferência para participar do Sistema Único de Saúde.
III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos
pela direção nacional do SUS.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

34
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise
as afirmativas a seguir.
I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por
16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um
representante do Poder Executivo Estadual.
II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o
representante que tentar valer‐se do cargo para obter
proveito pessoal, para si ou para outrem.
III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o
candidato que obtiver a maioria simples de votos.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38
Assinale a opção que indica a instância que deve reunir‐se a cada
quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde do Município.
(A) Conselho Municipal de Saúde
(B) Conferência Municipal de Saúde
(C) Comissão Intergestores Bipartite
(D) Comissão Intergestores Tripartite
(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde

39

Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
(B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população
e das condições ambientais.
(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de
portos, aeroportos e fronteiras.
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários.
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é
formado por 48 conselheiros.
Assinale a opção que indica o número de representantes dos
usuários.
(A) 4
(B) 6
(C) 12
(D) 24
(E) 48

36

40

Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e
da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à
Lei nº 8.080/90.
A seguir, um fragmento do referido capítulo: “documento que
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a
serem seguidos pelos gestores do SUS”.
O fragmento refere‐se
(A) ao projeto terapêutico.
(B) ao fluxo assistencial.
(C) ao protocolo clínico.
(D) aos critérios de inclusão.
(E) ao plano de cuidado.

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza‐se como
uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus
direitos e deveres no momento de procurar atendimento de
saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta
uma série de direitos que devem ser garantidos.
Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de
acessar o conteúdo do seu prontuário.
(B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e
esclarecida
quaisquer
procedimentos
diagnósticos,
preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem
risco à saúde pública.
(C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes
possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa
de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto.
(D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de
saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde
que autorizada pela Direção do hospital.
(E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social.

35
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Paciente de 35 anos, alcoolizado, tentou atravessar uma porta de
vidro, por esquecer as chaves. Deu entrada no Pronto‐Socorro
com vários ferimentos no antebraço e punho. Após avaliação do
ortopedista de plantão foi constatado que não conseguia fazer a
extensão do indicador direito.
A esse respeito, é correto afirmar que a lesão ocorreu no
compartimento extensor de número
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

42
Criança de oito anos, inicia quadro de claudicação à direita, que
após algumas semanas vem acrescida de dor na virilha e, as
vezes, irradiada para o joelho direito. Familiares procuram posto
médico, que após exame clínico e radiológico, constatam
limitação do arco de movimento do quadril direito e diminuição
da epífise proximal do fêmur. Não havia passado recente de febre
ou aumento de volume na região afetada, sendo feito diagnóstico
de Doença de Legg‐Calvé‐Perthes.
Em relação a essa patologia, assinale a afirmativa correta.
(A) É mais comum em meninas que em meninos.
(B) Crianças negras são menos afetadas que as brancas.
(C) A classificação de Harris prioriza o pilar medial.
(D) Quanto maior a idade da criança melhor o prognóstico.
(E) O tratamento é sempre através de cirurgia.

43
Paciente do sexo feminino, 46 anos, procura ambulatório de
Ortopedia com histórico de que, há seis meses, apresenta dor no
ombro esquerdo. No início a dor era de forte intensidade que a
fez procurar o Pronto‐Socorro por duas vezes, mas recentemente
a dor diminuiu de intensidade, porém com aumento da limitação
do arco de movimento do ombro direito, não conseguindo mais
colocar ou tirar o sutiã. Ao exame, apresentava flexão de 90
graus, limitação indolor da abdução em 60 graus, limitação da
rotação interna. A manobra de Jobe era dolorosa e não conseguia
levar a mão às costas. Radiografia do ombro, normal.
A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
(A) O tratamento mais correto é analgesia e fisioterapia de longo
prazo.
(B) Os pacientes diabéticos tem menor incidência da doença.
(C) O tratamento mais correto consiste em artroscopia imediata,
seguida de imobilização.
(D) A ressonância magnética e a artrografia têm pouca utilidade
no diagnóstico.
(E) Independente do tratamento, o resultado é ruim a longo
prazo.

44
O recém‐nato pode apresentar algumas deformidades
decorrentes de processos estruturais e/ou do posicionamento
dentro do úmero da mãe.
Em relação a essas deformidades, assinale a afirmativa correta.
(A) No pé torto congênito há adução, supinação e equinismo do
pé.
(B) O pé talo‐vertical é deformidade espelho do pé calcâneo‐
valgo.
(C) O hallux valgus é comumente encontrado em recém‐natos.
(D) No metatarso varo existe comprometimento do retropé.
(E) No pé torto congênito há abdução, pronação e equinismo do
pé.

Nível Superior – Ortopedista
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45
Um motociclista, ao tentar parar a motocicleta em um sinal,
desequilibrou‐se e a moto caiu sobre sua perna direita. Foi
acionado o SAMU e levado à Emergência, onde foi avaliado
clinicamente e radiografado. Apresentava fratura cominutiva dos
ossos da perna, com ferida de cerca de 3 centímetros e exposição
da tíbia, sem alterações vasculares ou neurológicas. Foi levado ao
centro cirúrgico, iniciado antibioticoterapia, realizado limpeza
mecânico‐cirúrgica e colocado fixador externo.
Em relação ao episódio descrito, assinale a afirmativa correta.
(A) Pela classificação de Gustillo Anderson, a lesão é do tipo III.
(B) O tratamento mais preconizado seria a calha cruro‐podálica.
(C) O fixador externo pode ser utilizado como tratamento
definitivo.
(D) A montagem do fixador externo deverá ser sempre biplanar.
(E) Devido à gravidade da lesão, a amputação deveria ser
indicada.

46
Paciente com quarenta anos, trabalhador de escritório, procura
ambulatório de Ortopedia devido à crise de dor nas costas. Relata
dores de longa data com períodos de maior intensidade que
melhoram com uso de medicamentos, que usa sem prescrição
médica, mas sem desaparecimento dos sintomas. Parou de fazer
exercícios físicos devido às dores. No exame físico apresentava
aumento do diâmetro abdominal, contratura muscular
paravertebral, dificuldade para fazer a flexão do tronco devido à
dor, mas sem irradiações para membros inferiores, teste de
Lasegue negativo. Marcha normal. Apresentava também
encurtamento da musculatura posterior das coxas. Radiografia
mostra escorregamento de L5 sobre S1 na incidência de perfil
com menos de 50%.
Assinale a opção que indica o diagnóstico mais provável para o
caso descrito.
(A) Radiculopatia ciática.
(B) Tumoração óssea.
(C) Espondilolistese degenerativa.
(D) Espondilolistese ístmica.
(E) Síndrome de Brown‐Séquard.

47
Mãe, em fase de amamentação, relata ao ortopedista que após o
parto iniciou quadro de dor nos punhos, que se agravou no
último mês. Refere ter dificuldade para segurar o neném, assim
como de torcer pano e perdeu forças nas mãos devido à dor. Ao
exame, o médico notou aumento de volume sobre a estiloide
radial e a paciente relatava dor à extensão do polegar e à
manobra de Finkelstein. O exame ultrassonográfico demonstrou
edema dos tendões do primeiro compartimento com presença de
liquido neste compartimento.
A patologia descrita no caso acima, é denominada de
(A) Doença de Panner
(B) Doença de Dupuytren
(C) Doença de Kienböck
(D) Doença de Osgood‐Schlatter
(E) Doença de DeQuervain
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51

Jogador de futebol de final de semana procura Pronto Socorro,
na segunda‐feira, com queixas de dores e edema no tornozelo
esquerdo. Relata que ao dividir a bola com adversário sentiu o pé
virar, com dor na lateral do tornozelo. Apesar de ter feito gelo e
tomar analgésicos não houve melhora. Ao exame clínico
apresentava edema e equimose na face lateral do calcanhar. Na
palpação havia dor dos ligamentos laterais com maior
intensidade na face anterior do tornozelo. As manobras de
gaveta anterior e posterior do tornozelo foram normais. O exame
radiográfico estava normal.
Sobre o caso, assinale a opção que apresenta o diagnóstico
correto.
(A) O tratamento sempre dependerá de ressonância magnética.
(B) A lesão ligamentar mais comum é do deltoide.
(C) O tratamento cirúrgico apresenta sempre os melhores
resultados.
(D) O tempo de imobilização pode variar de 15 a 45 dias.
(E) As lesões do tornozelo não são frequentes na prática
esportiva.

Mãe leva filha de onze anos ao ambulatório, porque notou que o
ombro esquerdo está mais alto que o direito e acha que a
mochila pesada é a responsável. Ao exame, o Ortopedista notou
que o ângulo de Talhe está alterado no lado direito e ao realizar a
flexão do tronco, com os joelhos estendidos, existe uma
gibosidade torácica.
Assinale a opção que indica a melhor conduta a ser adotada para
o caso descrito.
(A) Acalmar a mãe e pedir para diminuir o peso da mochila.
(B) Solicitar radiografia panorâmica da coluna vertebral e bacia.
(C) Solicitar a mãe para retornar em um ano.
(D) Iniciar Reeducação Postural Global.
(E) Suspender a prática de Educação Física na escola.

49
Jovem, operadora de telemarketing, resolve iniciar academia de
ginástica e fazer musculação. No segundo mês, inicia dor na face
lateral de ambos os cotovelos que pioram com os exercícios em
que tem que segurar halteres ou barras. Por causa da dor
suspendeu a academia por 15 dias com desaparecimento da dor
no cotovelo esquerdo. Ao procurar auxílio médico, reclama que
tem dificuldade de segurar objetos largos, pentear o cabelo e
abrir maçanetas com a mão direita. No exame clínico apresenta
sensibilidade na face lateral do cotovelo direito que piora com a
extensão do punho contra a resistência e a extensão do dedo do
médio bloqueado. O exame radiográfico é normal.
As opções a seguir apresentam possíveis diagnósticos para o caso
descrito, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Epicondilite medial.
(B) Síndrome do músculo pronador.
(C) Síndrome do músculo supinador.
(D) Lesão do nervo mediano.
(E) Lesão do nervo ulnar.

50
Paciente de trinta anos procura ambulatório de Ortopedia,
devido à dor no punho direito que relaciona com excesso de uso
do computador no trabalho. Ao exame clínico, o Ortopedista
notou aumento de volume no dorso do terço distal do rádio,
indolor e sem queixas por parte da paciente. O arco de
movimento era normal. Ao exame radiográfico apresentava
exostose no terço distal do rádio, com cerca de 2 cm. de altura
por 3 cm. de largura. A paciente relata lesão semelhante no
joelho esquerdo, na face lateral da tíbia, desde a adolescência.
Não há relato de trauma anterior no punho ou no joelho.
Em relação a este quadro é correto afirmar que se trata de um
provável
(A) encondroma.
(B) osteocondroma.
(C) calo ósseo.
(D) condrossarcoma.
(E) osteossarcoma.

Nível Superior – Ortopedista

52
Em relação às fraturas do terço proximal do fêmur, assinale a
afirmativa correta.
(A) Um percentual pequeno de fraturas não aparece no exame
radiográfico inicial.
(B) As fraturas tipo Garden tipo I e Tronzo tipo I são as com
melhor indicação para artroplastia total.
(C) Estes tipos de fratura se beneficiam com o repouso e não há
necessidade de se operar com brevidade.
(D) Devido ao alto índice de morbidades associadas e à idade
avançada dos pacientes, o tratamento deve ser conservador.
(E) Devido à vascularização dessa região, as fraturas
transtrocanterianas tem maior chance de evoluir para
retardos de consolidação e necroses do segmento proximal.

53
Um jovem, que presta serviço militar, começou a apresentar dor
no pé direito, após o terceiro mês no quartel. No início, com
menor intensidade mas, após duas semanas, a dor o impedia de
andar. Procurou auxílio médico, que constatou aumento de
volume no antepé e dor à palpação do terceiro metatarso. O
exame radiográfico evidenciou área de aumento de densidade no
terço médio, circundando o terceiro metatarso.
A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
(A) O repouso piorará a dor.
(B) Este tipo de lesão é raro nessa faixa etária.
(C) Exame radiográfico deverá ser repetido em duas semanas.
(D) Este tipo de lesão é facilmente detectado nos primeiros dias.
(E) Não existem diagnósticos diferenciais para este tipo de lesão.

54
Ortopedista é chamado ao berçário para avaliação de recém‐nata
que teve apresentação pélvica e oligohidramia, nascida de parto
normal. Na avaliação, a manobra de Ortolani foi positiva e a de
Barlow negativa para o lado esquerdo.
O caso descrito caracteriza a seguinte doença:
(A) Mielomeningocele.
(B) Artrite séptica do quadril.
(C) Epifisiolistese proximal do fêmur.
(D) Necrose asséptica da cabeça femoral.
(E) Displasia do desenvolvimento do quadril.
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59

Pedestre resolve atravessar a rua fora da faixa e, com o sinal
vermelho, é atropelado. Devido à sua incapacidade de
deambulação foi levado de ambulância para o Pronto Socorro.
Deu entrada lúcido e orientado com grande edema no joelho
esquerdo, muita dor e incapacidade de movimentá‐lo, com pele
íntegra. O exame radiográfico identificou fratura articular do
terço proximal da tíbia.
A esse respeito, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Metade dos casos tem lesão ligamentar associada.
(B) O índice de lesões meniscais é alto.
(C) O platô tibial lateral é o mais afetado.
(D) Pode estar associado à lesão da artéria poplítea.
(E) Estas fraturas não evoluem para artrose do joelho.

Trabalhador de manutenção, de vinte e seis anos, faz limpeza
semanal de maquinário com solventes, sem uso de máscara de
proteção. Após seis meses de trabalho começa a queixar de dores
no quadril, com claudicação progressiva que o faz procurar o
ortopedista. No exame foi notada limitação dolorosa do
movimento do quadril e os exames radiográficos do quadril
foram normais. Foi medicado com anti‐inflamatório e repouso.
Devido à persistência da dor, foram realizadas, dois meses
depois, novas radiografias que se mantiveram normais, sendo
realizado cintilografia óssea com perda da captação em parte da
cabeça femoral.
Pela classificação de Ficat e Arlet é uma necrose asséptica de
estágio
(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.

56
Paciente do sexo feminino, diagnosticada com Mieloma Múltiplo,
apresenta dor súbita, deformidade e incapacidade funcional do
braço direito, ao pegar uma garrafa de água na geladeira.
Após a avaliação clínica e a radiográfica foi constatada fratura do
úmero direito, em meio à lesão tumoral.
Em relação a este caso, assinale a afirmativa correta.
(A) Estas fraturas têm alto índice de pseudartroses.
(B) Este tipo de tumor tem alta taxa de sobrevida.
(C) As lesões não são detectadas pela cintilografia.
(D) As osteossínteses profiláticas são contraindicadas.
(E) Este tipo de lesão é resistente a radioterapia.

57
Criança de oito anos caiu de uma árvore. Apresentava dor,
deformidade ao nível do cotovelo e incapacidade funcional, não
conseguindo fazer a flexão do cotovelo devido à dor, sem
alterações sensitivas. Após o exame radiográfico, foi
diagnosticado fratura supracondiliana desviada do úmero
esquerdo.
Em relação às lesões neurológicas associadas aos desvios
póstero‐laterais o nervo mais acometido é o
(A) radial.
(B) mediano.
(C) ulnar.
(D) braquial.
(E) musculo‐cutâneo.

58
Paciente do sexo feminino, quarenta e sete anos, procura
ambulatório de Ortopedia, queixando‐se de que as mãos estão
“grossas” e que tem dificuldade para movimentá‐las pela manhã,
por algumas horas, só melhorando perto do meio‐dia. Refere
também que os joelhos incomodam com sensação de estarem
quentes e inchados. No exame físico foi detectado que ambos os
joelhos estavam acometidos e as metacarpofalangeanas e
interfalangeanas estavam edemaciadas e dolorosas. O exame
radiográfico dos joelhos está normal, mas o das mãos apresenta
diminuição dos espaços articulares das articulações
metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximais.
Assinale a opção que indica a patologia mais cogitada para o caso
descrito.
(A) Doença de Paget
(B) Doença de Gaucher
(C) Espondilite anquilosante
(D) Artrite psoriática
(E) Artrite reumatoide

Nível Superior – Ortopedista

60
Paciente do sexo masculino, com quarenta e oito anos, procura
ambulatório devido à dor intensa no pé direito, comparecendo
de sandálias com dificuldade para andar. Relata que, no dia
anterior, participou de jogo de futebol, com churrasco após. Ao
exame foi detectado que o hallux estava edemaciado, muito
doloroso, não conseguindo fazer a flexão ativa. O exame
radiográfico mostrava edema de partes moles. Os exames
laboratoriais mostraram que o hemograma, o leucograma e a
glicemia estavam normais e o ácido úrico era 12 mg/dL. Foi
iniciado colchicina e antinflamatórios com melhora significativa
do quadro doloroso em três dias.
A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
(A) É mais comum em mulheres jovens.
(B) A maioria dos casos de hiperuricemia evoluem para gota.
(C) Tem alto componente hereditário.
(D) Quanto maior o índice de ácido úrico, mais grave é a doença.
(E) Pode acometer pé, tornozelo, joelho e cotovelo.

61
Senhora retornando do supermercado escorrega e cai sobre o
ombro direito. Foi acudida pelo porteiro, mas não conseguiu mais
movimentar o braço direito. Foi levada para a Emergência, sendo
feito diagnóstico de fratura do terço proximal do úmero em
quatro partes, pela classificação de Neer.
Os elementos anatômicos utilizados nesta classificação são:
(A) cabeça do úmero, tuberosidades maior e menor e colo
anatômico.
(B) cabeça do úmero, tuberosidades maior e menor e colo cirúrgico.
(C) cabeça do úmero, tuberosidades maior e menor e diáfise umeral.
(D) cabeça do úmero, colo anatômico e diáfise umeral.
(E) cabeça do úmero, colo cirúrgico e diáfise umeral.

62
Jogador de vôlei sente dor súbita no dedo médio da mão direita,
ao bloquear bola na rede. Ao término do jogo nota que não
consegue mexer a ponta do dedo e que o mesmo está “caído”.
Em relação a esta lesão, é correto afirmar que
(A) pode estar associada à fratura da falange distal.
(B) o restabelecimento se dá de maneira espontânea.
(C) o tendão flexor profundo está comprometido.
(D) o tratamento é sempre através de redução aberta.
(E) o tratamento conservador é de duas semanas.
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63
Recém‐nato avaliado no berçário apresenta incapacidade de
movimentar o membro superior direito. Em decúbito dorsal o
lado direito se apresentava em adução e rotação interna.
O reflexo de Moro é assimétrico e a preensão dos dedos está
preservada no lado direito. A criança pesava no momento do
parto 4100 g e o parto teve que ser conduzido com auxílio de
fórceps. A apresentação foi cefálica.
A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
(A) A radiografia não ajuda em relação ao diagnóstico diferencial.
(B) O sinal de Claude‐Bernard‐Horner tem valor favorável.
(C) Deve ser tratada na posição da Estátua da Liberdade ou
esgrimista.
(D) A paralisia Erb‐Duchenne tem acometimento maior das raízes
mais baixas.
(E) Bíceps e deltoide recuperados até o segundo mês tem valor
favorável.

64
Senhora procura atendimento médico com queixas de dormência
na mão direita. Relata piora durante a noite, acordando com
necessidade de balançar a mão. Tem dificuldade para realizar
atividades domésticas como cortar legumes, torcer panos e
mexer alimentos.
Clinicamente podemos confirmar uma compressão do nervo
mediano com as seguintes manobras:
(A) Manobras de Phalen, de Tinel e de Durkan.
(B) Manobras de Phalen, de Gerber e de Jobe.
(C) Manobras de Phalen, de Tinel e de Jobe.
(D) Manobras de Phalen, de Tinel e de Gerber.
(E) Manobras de Phalen, de Gerber e de Durkan.

65
Paciente de 52 anos inicia caminhada por recomendação do
cardiologista, sem orientação específica. Após aumentar a
distância da caminhada duas vezes em quinze dias começa a
sentir dor na face posterior do joelho direito. A dor melhora com
o repouso e aumenta com o caminhar e a extensão do joelho.
Tem dificuldade para dobrar o joelho completamente e sente
sensação de aumento de volume na região póstero‐medial do
joelho.
A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
(A) A incidência nesta faixa etária é baixa.
(B) O tratamento é sempre cirúrgico.
(C) A radiografia confirma o diagnóstico.
(D) Há relação com patologias intra‐articulares.
(E) Pode evoluir para rabdomiossarcoma.

66
As fraturas do carpo são extremamente comuns e seu tratamento
exige cuidados especiais de acordo com o osso fraturado.
Em relação à fratura do escafoide, assinale a afirmativa correta.
(A) É o osso do carpo que sofre fratura com maior frequência.
(B) A fratura do polo distal tende a sofrer necrose.
(C) O tratamento conservador dura três semanas.
(D) A técnica de Matti‐Russe exige instrumental complexo.
(E) Fraturas instáveis são aquelas com mais de 2 cm. de desvio.

Nível Superior – Ortopedista

FGV ‐ Projetos

67
Jovem de 18 anos sofre queda ao descer uma escada de skate,
torcendo o tornozelo. Devido à incapacidade de colocar o pé no
chão, procurou o ambulatório no dia seguinte. O pé e o tornozelo
estavam bastante edemaciados com equimose medial; no exame
físico havia bastante dor na face lateral e medial do tornozelo.
A radiografia do tornozelo mostrava fratura da fíbula, acima da
linha articular, e fratura do maléolo medial.
A esse respeito, é correto afirmar que, na classificação A.O.,
(A) as fraturas tipo A são preferencialmente de tratamento
cirúrgico.
(B) as fraturas tipo B são preferencialmente de tratamento
conservador.
(C) as fraturas tipo C são preferencialmente de tratamento
cirúrgico.
(D) a fratura de Maisonneuve é considerada como tipo B.
(E) o maléolo posterior determina o subgrupo da classificação.

68
As luxações anteriores do ombro podem causar um tipo
particular de fratura denominada de Lesão de Hill‐Sachs. Ela
acontece quando a cabeça umeral comprime a glenoide.
A sua localização mais frequente é
(A) na borda posteromedial da cabeça umeral.
(B) na borda posterolateral da cabeça umeral.
(C) na borda anteromedial da glenoide.
(D) na borda anterolateral da glenoide.
(E) na borda inferomedial da clavícula.

69
Quando um paciente entra no consultório uma das avaliações
que deverá ser feita pelo ortopedista é a da marcha. A marcha
normal está dividida em duas fases, cada qual com várias
subdivisões.
Sobre a marcha normal, assinale a afirmativa correta.
(A) A fase de balanço corresponde a 60% e a fase de apoio a 40%
do ciclo da marcha.
(B) A fase de balanço corresponde a 50% e a fase de apoio a 50%
do ciclo da marcha.
(C) A fase de balanço corresponde a 30% e a fase de apoio a 70%
do ciclo da marcha.
(D) A fase de balanço corresponde a 40% e a fase de apoio a 60%
do ciclo da marcha.
(E) A fase de balanço corresponde a 70% e a fase de apoio a 30%
do ciclo da marcha.

70
Um fator extremamente importante no tratamento dos tumores
malignos ósseos é o seu estadiamento, pois a classificação
correta definirá qual o melhor tratamento a ser seguido. Na
classificação da União Internacional Contra o Câncer ‐ UICC que
leva em consideração o tumor primário, linfonodos regionais e
metástases à distância, um paciente classificado como
T1:N0:M1A possui estadiamento
(A) I A.
(B) II A.
(C) III A.
(D) IV A.
(E) V A.
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